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 /اداره کل ..........   /سازمان   وزارتخانه به:

 اداره کل بیمه سالمت استان تهران از:

 1396موضوع: ابالغ حق بیمه سال 

‹”È◊¬<›¯â 
 1396هیئت محترم وزیـران نـرخ حـق بیمـه درمـان سـال        1396/   04/   24هـ مورخ 54240/ت   46818با عنایت به تصویب نامه شماره احتراماً؛   

 الزم االجرا می باشد به شرح ذیل اعالم می گردد:1396/   01/   01قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور که از  70ق با مفاد ماده مطاب
 صندوق کارکنان دولت: -   الف

 حق سرانھ نسبت بیمھ شده وضعیت خدمت
 (سھم کارمند) 

 حق سرانھ 
(سھم بیمھ 

 گزار)

 حق سرانھ 
 (سھم دولت)

حقوق و مزایاي مستمر ماهانه بدون  درصد۲ )1و تبعی ( اصلی شاغل
 احتساب حق عائله مندي و اوالد

 درصد 3  درصد 2

حقوق مندرج در حکم یا فیش  درصد ۱/   ۷ )1اصلی و تبعی ( بازنشسته و موظفین
حقوقی سرپرست بدون احتساب حق عائله مندي، 

 حق اوالد و حق نگهداري 

 درصد 3/   3   درصد2

):شامل همسردوم و بعد کارمند  2تبعی ( بازنشسته شاغل و
 مردو همسر و فرزندان کارمند خانم

 _ _ حق سرانه بابت هر نفردرماه لایر٤۰۰/  ۰۰۰

): شامل پدر ومادر ، فرزند خوانده، 3تبعی ( شاغل و بازنشسته
 عروس و داماد و نوه و غیره ...

 _ _ بابت حق سرانه هر نفردرماه لایر ٤۸۸/   ۸۸۹

 

حق بیمه درمان خانواده هاي شاغلین، بازنشستگان و موظفین دستگاههاي اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی نماینـد  -   الف-   1
درصد  حقوق و مزایـاي   7درصد براي بازنشستگان و موظفین و مابقی تا  1/   7درصد از حقوق و مزایاي مستمر براي شاغلین و  2به ترتیب 

 توسط دستگاه اجرایی می باشد.مستمر 
 در خصوص کارکنانیکه زوجین هر دو مشترك صندوق بازنشستگی کشوري باشند :-   الف -   2
حق بیمه درمان زوجه در صورتیکه مایل به ابطال دفترچه خود و دریافت دفترچه از محـل خـدمت همسـر باشـند حـق بیمـه       -   الف -   2-   1

 وار وصرفا از حقوق سرپرست (زوج)کسر می گردد.مذکور در جدول فوق  بصورت خان
 درصورتیکه زوجه بخواهد از محل خدمت خود دفترچه دریافت نماید راسا ملزم به پرداخت حق بیمه مربوطه میباشد. -   الف-   2-   2
سالگی و فرزندان اناث تا زمـان   25ان سالگی و در صورت ادامه تحصیل تا پای 22فرزندان ذکور در صندوق کارکنان دولت تا پایان  -   الف-   3

 ازدواج تبعی یک محسوب می شوند.
ادامه پوشش بیمه اي براي آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه اي خارج می شوند در صورت استمرار، حق بیمه  -   الف -   4

 ریال امکان پذیر خواهد بود. 488/   889بر اساس ضوابط جاري و با پرداخت ماهیانه  3بر مبناي حق بیمه تبعی 
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ریال)باشـدحق بیمـه آنهـا    9/   299/   310درصورتی که حقوق دریافتی کارکنان کشوري کمتر از حداقل حقوق مشمولین قانون کار( -   الف -   5
 براساس حقوق و مزایاي دریافتی تعیین می گردد.

قـانون احکـام دائمـی برنامـه هـاي توسـعه کشـور        6ز حالتهاي مندرج در مـاده  کارکنان شاغل مشمول در صورت حدوث هریک ا -   الف-   6
درصددوبرابر حداقل حقوق قـانون کـار    7مرخصی بدون حقوق) میتوانند باپرداخت  کامل حق بیمه و بعبارتی -   اخراج-   استعفاء-   (بازخریدي 

 ه درمان صندوق کارکنان دولت بهره مند شوند.ریال) از بیم1/   301/   903ریال)بصورت ماهیانه(18/   598/   620(
سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسـته  1396ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 6براساس قسمت اخیر ماده -   الف-   7

 صندوق بازنشستگی کشوري توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می گردد.
 قانون بیمه همگانی): 7ماده  2(موضوع تبصره 2/   9ل موسسات مشمو-   ب

) 1درصد حقوق و مزایاي مستمر سرپرست بـراي بیمـه شـدگان اصـلی و تبعـی (       7، معادل دونهم از  2/   9حق سرانه موسسات مشمول -   
 میباشد .

مقـرر فرمائیـد ضـمن  مراجعـه بـه       همچنین در این رابطه مقتضی است جهت جلوگیري از اختالل در ارائه خدمات به بیمه شـدگان 
) و www.th.ihio.gov.ir  )/   /psc   psc.bimehsalamat.irآدرس اینترنتی اداره کل بیمـه سـالمت اسـتان تهـران بـه نشـانی       

بت به ارسـال اظهـار نامـه حـق بیمـه از سـامانه درآمـد        دریافت اظهار نامه، صورتحساب و صورت مغایرت آماري از سایت مذکور نس
 شرکاي کاري حداکثر تا پایان ماه بعد اقدام الزم معمول گردد.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 رونوشت :

 جناب آقاي دکتر احمدرضا ریاضیات مدیرکل محترم بیمه گري و درآمد جهت استحضار 
 اداره کل خزانه وزارت امور اقتصادي و دارائی جهت استحضار و دستور اقدام الزم 
 . معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین تهران جهت استحضار و دستور اقدام الزم 
 سرکار خانم دکترسیده مریم حسینی معاون محترم بیمه خدمات سالمت جهت استحضار و دستور اقدام الزم 
 جناب آقاي رضا کشاورز حداد رئیس اداره بیمه گري و درآمد جهت اطالع و اقدام الزم 
 
 
 
 

   
 دکترمهدي قنادي

 مدیر کل بیمه سالمت استان تهران

http://%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8F/%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8F/www.th.msio.org.ir%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8F/
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